
Nº 41, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014 233ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032014022700324

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3



Nº 41, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014234 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032014022700324

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ALTERAÇÕES AO ESTATUTO DO PT APROVADAS DE
ACORDO COM AS NORMAS ESTATUTÁRIAS E LEGAIS,

Registradas na ata da reunião do DN de 12 de dezembro de 2013
TÍTULO I
DO PARTIDO, SEDE, OBJETIVO E FILIAÇÃO
CAPÍTULO I - DA DURAÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º. O Partido dos Trabalhadores (PT) é uma associação

voluntária de cidadãos e cidadãs que se propõem a lutar por de-
mocracia, pluralidade, solidariedade, transformações políticas, sociais,
institucionais, econômicas, jurídicas e culturais, destinadas a eliminar
a exploração, a dominação, a opressão, a desigualdade, a injustiça e a
miséria, com o objetivo de construir o socialismo democrático.

Art. 2º. O PT, pessoa jurídica de direito privado sem fins
lucrativos, tem duração por prazo indeterminado, é organizado nos
termos da legislação em vigor, tem sede central, foro e domicílio em
Brasília - Distrito Federal, exceto para as questões administrativas e

financeiras, que serão de responsabilidade da sede na capital do es-
tado de São Paulo.

§1º: Em nível nacional, o PT é representado legalmente pelo
presidente ou presidenta nacional do Partido.

§2º: Nos estados da Federação e no Distrito Federal, em
questões de interesse estadual, a representação do PT é exercida pelos
respectivos presidentes ou presidentas das instâncias estaduais e do
Distrito Federal.

§3º: Nos municípios e nas capitais, em questões de interesse
local, a representação do PT é exercida pelo presidente ou presidenta
municipal do Partido.

§4º: A representação judicial ou extrajudicial independe de
autorização específica, inclusive para o ajuizamento de ações popular
e civil pública ou impetração de mandado de segurança, para defesa
de direitos, da moralidade administrativa, do meio ambiente, do pa-
trimônio público e cultural e outros interesses difusos dos cidadãos e
cidadãs, filiados ou não ao Partido.

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS E ATUAÇÃO
Art. 3º. O Partido dos Trabalhadores atuará em âmbito na-

cional com estrita observância deste Estatuto e de seus Manifesto,
Programa, demais documentos aprovados na Convenção Nacional de
1981, nos Encontros Nacionais e Congressos, nos quais estão ex-
pressos seus objetivos.

CAPÍTULO III - DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
Art. 4º. Filiado ou filiada do Partido dos Trabalhadores é

qualquer homem ou mulher a partir de 16 (dezesseis) anos que ma-
nifeste concordância com este Estatuto e com os demais documentos
básicos nacionais do Partido, que seja admitido pela Comissão Exe-
cutiva do Diretório Municipal ou pela do Diretório Zonal ou, na falta
ou impedimento dessas, pela Comissão Executiva da instância su-
p e r i o r.

Art. 5º. A solicitação de filiação será feita perante a instância
de direção municipal ou zonal do respectivo domicílio eleitoral, em
formulários impressos conforme modelo definido pela instância na-
cional ou através de sistema informatizado do Partido, nos quais
deverá constar a declaração de aceitação, pelo interessado, dos do-
cumentos partidários e da obrigação de contribuir financeiramente.
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